สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัทฯ
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
2/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 น. (“ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1.

การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 783,004,413
บาท เป็ น 833,004,413 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวน 50,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

2.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญจํานวน 50,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดการจัดสรรหุ น้
การจัดสรร
เพื่อเสนอขายในคราว
เดียวกัน หรื อต่างคราว
กันให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (private
placement)

จํานวน
(หุ้น)
50,000,000

อัตราส่ วน
(เดิม:
ใหม่ )
-

ราคาขายต่ อหุ้น
(บาท)
ขึ้นอยูก่ บั การ
พิจารณาของที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั ในภายหลัง

กําหนดจองซื้อ
และ/หรือ
ชําระค่ าหุ้น
ขึ้นอยูก่ บั การ
พิจารณาของที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั ในภายหลัง

หมายเหตุ
ดูขอ้ 2.4

2.2 นโยบายของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่มีเศษหุ น้
-ไม่มี2.3 จํานวนหุน้ คงเหลือที่ยงั มิได้จดั สรร
-ไม่มี2.4 หุน้ สามัญที่ออกใหม่ตามข้อ 2.1 ให้จดั สรรเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกันให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้
เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่
โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร กําหนด
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ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอาํ นาจในการเจรจา
ต่อรอง และเข้าทําหรื อลงนามในเอกสาร หรื อสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการเสนอขายในครั้งนี้
3.

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2555 ของบริ ษทั ฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 14.00
น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ โดยวันที่ 5 มกราคม 2555 เป็ นกําหนดวันให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ของบริ ษทั ฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือ
หุ น้ ตามมาตรา 225 ของพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 6 มกราคม 2555

4.

การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงือ่ นไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินในส่ วนทีเ่ พิม่ เติม
เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด จะนําไปใช้ในการสนับสนุน
และเพิ่มความแข็งแกร่ งในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ

6.

ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะได้ รับจากการเพิม่ ทุน
วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนในครั้งนี้ คือ เพื่อรองรับการจัดสรรให้กบั บุคคลในวงจํากัด (private placement)
การระดมทุนโดยการเสนอขายหุ น้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดจะทําให้บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อ
นํามาใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ

7.

ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน
การเพิ่มทุนจะทําให้บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในสิ นทรัพย์หรื อเข้าซื้ อกิจการซึ่ งจะให้ผลประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุ น้ จากการที่
รายได้และกําไรของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น

8.

รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้น เพือ่ อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
- ไม่มี -

9.

ตารางระยะเวลาดําเนินการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
9.1 กําหนดวันที่ให้ผถู้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 5 มกราคม 2555 และ
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 6 มกราคม 2555
9.2 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ จะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น.
9.3 บริ ษทั จะต้องดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนดังกล่าว
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